
Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network • www.nutriman.net 
RECOVERED FERTILISER Fact Sheet 

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i 
innowacji„Horyzont2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 818470. 

 

 

 
Siarczan amonu ze współfermentacji kiszonki 
kukurydzy, obornika drobiowego i innych 
bioodpadów, uzyskany w procesie BENAS 

Słowa kluczowe: siarczan amonu • fermentacja beztlenowa • FiberPlus • odzysk N 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kluczowe informacje:   
 

 Kategoria produktu: Zgodnie z nowym rozporządzeniem 
nawozowym, product powinien być skategoryzowany jako PFC 
1(C)(I)(b): płynny nieorganiczny nawóz wieloskładnikowy 

 Materiał wsadowy: kiszonka z kukurydzy i obornik drobiowy 

 Wygląd produktu: bezbarwna ciecz 

 Zawartość odżywcza (N-P-K %): około 5% N w świeżej masie 

 Status produktu: etap zaawansowany 

 Zezwolenie EC/MS: zgodnie z niemieckim rozporządzeniem 
  nawozowym 

 Obszar geograficzny: UE 
 
 

 Krótki opis produktu:  

Biogazownia BENAS stosuje zmodyfikowany proces przemywania w celu odzysku azotanu amonu z pofermentu. 

Dzięki dodaniu gipsu IOS, produkuje stężony, nadający się do sprzedaży roztwór siarczanu amonu (25% AmS) oraz 

stały nawóz w postaci węglanu wapnia (wapno, 70% SM). Proces BENAS pozwala na odzyskanie 67% NH4-N w postaci 

AmS oraz 6% NH4-N w postaci wapna. Ogranicza on również emisje gazów cieplarnianych dzięki obniżeniu emisji CO2 

powstających podczas transportu pofermentu, a także obniża emisje amoniaku, azotu i podtlenku azotu. 

Wyprodukowany roztwór AmS może być wykorzystany do produkcji roztworów nawozów mineralnych lub do 

wzbogacania/uszlachetniania obornika lub pofermentu o niskiej zawartości N. Jest to korzystne ze względu na 

neutralne pH, dobrze tolerowane przez rośliny. Stężenie AmS na poziomie 25% pozwala uniknąć krystalizacji w 

wyniku parowania, dzięki czemu może być bezpośrednio aplikowany w uprawach. W celu ograniczenia ryzyka emisji 

podczas aplikacji, zaleca się aplikowanie AmS doglebowo poprzez iniekcję lub powierzchniowo z natychmiastowym 

przyoraniem. 

 

 Jak stosować:  

 
 Typ gospodarowania: konwencjonalne 

 Metody uprawy: polowa, szklarniowa itp. 

 Zalecane uprawy: wszystkie Uprawy o wysokim 
zapotrzebowaniu na azot i, w szczególności, siarkę  

 Zalecane dawki: w zależności od zawartości siarki w glebie i 
zapotrzebowania upraw 
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 Główne cechy produktu:  

 Neutralne pH=7,5 

 płynny nawóz 

 zawartość 25% AmS w świeżej masie. 

 zawartość 48-57 g NH4-N i 56-65 g siarki na kg produktu 
 
 
 

 Główne zalety produktu:  

 Neutralne pH roztworu siarczanu amonu jest dobrze tolerowane przez rośliny 

 Wysokie stężenie 25% pozwala uniknąć krystalizacji na drodze parowania, dzięki czemu produkt nadaje się 

do bezpośredniej aplikacji. 

 Rozwór siarczanu amonu jest bogaty w dobrze dostępny dla roślin azot (NH4-N 48-57 g/kg) i siarkę (56-65 

g/kg), co stanowi wartość dodaną, dzieki której produkt spełnia specyficzne wymagania niektórych upraw. 

 Produkt może być wykorzystany do produkcji roztworów nawozów mineralnych lub do 

wzbogacania/uszlachetniania obornika lub pofermentu o niskiej zawartości N. 

 Odzysk azotu redukuje emisje amoniaku, azotanu i podtlenku azotu.  
 
 
 

 

 Dlaczego warto wybrać ten produkt:  

 Odzysk na poziomie 80% amoniaku zawartego w pofermencie.  
 Obniżenie emisji gazów cieplarnianych poprzez ograniczenie emisji CO2 z transportu pofermentu oraz 

ograniczenie emisji amoniaku, azotanu i tlenku azotu. 

 Zmniejszenie kosztów transport i magazynowania dzięki instalacji do strippingu N. 

 Redukcja zawartości azotu w pofermencie, pozwalająca ominąć restrykcje dotyczące aplikacji N. 

 Odzyskany roztwór siarczanu amonu to nawóz rynkowy o właściwości zamykania pętli nawozowych 
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